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 87-88               94جلسه 

 مكاسب محرمه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه 
باشد و حكم در روايات بر  ينمرفته است و از آنجا كه اين مفهوم حقيقت شرعيه  بكار در روايات بيشتر مفهوم رشوه

بسيار مهم  آن بازشناسي اين مفهوم و دامنه شمول اين مفهوم نسبت به تنوعات و اقسام ،شده است حمل آن مفهوم عرفي

باشد و در مواردي كه اعطايي به غير قصد رشوه  يماست. در جلسه قبل بيان كرديم كه اين عنوان يك عنوان قصدي 

 صدق كند. همچنين بيان كرديم ينمشوه صدق ير داشته باشد عنوان رتأثصدور حكم  در گيرد و لو اينكه يمصورت 

  گيرد.  صورت عنوان رشوه در مواردي محرز است كه اعطا رشوه به قصد ابطال حق

  قضا عدم اختصاص مفهوم رشوه به باب
ديگري كه در مفهوم شناسي لغوي رشوه وجود دارد اين است كه آيا عنوان رشوه اختصاص به باب قضا دارد  سؤال

بايد گفت وقتي به كتاب لغت و ارتكازات عرفي  سؤال شود؟ در جواب اين يمباب قضا را هم شامل  ريغ يا مفهوم رشوه

ما «شود. عبارت مجمع البحرين  يمشود اين مفهوم اطالق دارد و غير باب قضا را هم شامل  يم مشخص شود يممراجعه 

در اين مطلب دارد و غير حاكم را نيز بيان  صراحت »يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له او يحمله علي ما يريد

ما يتوصل به الي ابطال فيما تستعمل اال «مربوط به غير باب قضا است و يا مجمع البحرين در ادامه دارد  كه كرده است

يا در نهايه اين  شود و دارد و شامل غير باب قضا هم مي اطالق كه اين عبارت هم» ل تمشيه باطلحق او تمشيه باط

اين عبارت هم اطالق دارد و غير قاضي را در  كه »الرِّشْوةُ و الرُّشْوةُ: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة«ت وجود دارد عبار

اگر به  البتهكند  يمما كمك  به عرفي ارتكازات گيرد البته هرچند قول لغوي بما هي هي حجت نيست اما در فهم يبرم

 در شمول واضح و روشن است.   اين اطالق ،ارتكازات عرفي هم مراجعه شود
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  رشوهرشوه در باب قضا موضوع روايات حرمت 
شود اما مشكلي كه  يمبنابراين عنوان رشوه به لحاظ لغوي و ارتكازات عرفي اطالق دارد و شامل غير باب قضا هم 

 باب تي به رواياتدر اينجا وجود دارد اين است كه رشوه به اطالقه موضوع روايات اين باب قرار نگرفته است و وق

روايات الرشا في الحكم موضوع  غالب شود كه در يمالتجاره مراجعه شود مشخص  كتاب پنجم ابواب ما يكتسب به

و في عيونِ الْأَخْبارِ بِأَسانيد تَقَدمت في إِسباغِ الْوضُوء عنِ الرِّضَا «حرمت رشوه قرار گرفته است و يا در روايت يازدهم 

P0Fقَالَ هو الرَّجلُ يقْضي لأَخيه الْحاجةَ ثُم يقْبلُ هديتَه - أَكَّالُونَ للسحت  في قَوله تَعالَى  عنْ آبائه عنْ علي ع

۱
P « تصريح به

به نظر  كند مشكل در مواردي كه عنوان رشوه صدق مي باب قضا شده است بنابراين اثبات حرمت در غير باب قضا

ي رفع اين مشكل چند جواب و راه حل بيان شده برا شود ينمرسد و حرمت در روايات باب شامل غير باب قضا  يم

 است. 

 جواب و راه حل اول شمول حكم نسبت به غير مقام قضا
حكم در روايت اختصاص به باب قضا  واژهيان شده است اين است كه بي كه براي اين مشكل حل راهاولين جواب و 

 .شود يمندارد و غير باب قضا را هم شامل 

 نقد راه حل اول 
باشد. موارد  يمحكم در روايات و قرآن  واژهمعناي  و يست و خالف ظاهر موارد كاربردن تام اين جواب و راه حل

به خصوص كه بيان كرديم روايتي وجود دارد  باشد ميروايات و همچنين در قرآن در باب قضا  حكم در كاربرد واژه

 تصريح به باب قضا كرده است. 

 جواب و راه حل دوم رجوع به اطالقات حرمت سحت  
هر چند در روايات موضوع حرمت الرشا في الحكم است اما اين به معناي سلب حكم حرمت رشوه از غير باب قضا 

 ،ب قضا از باب ذكر مصداق اهم اين حكم كه كفر به خداوند استنيست چون قيد و وصف و لقب مفهوم ندارند و ذكر با

لذا هر چند ممكن است حكم حرمت در روايات شامل غير باب قضا نشود اما اين حكم بعد از رجوع به  و باشد يم

 دريافت هديه از طرف والي و مطلقاًشود كه اين اطالقات يا روايت دهم و دوازدهم باب است كه  يماطالقات روشن 

                                                           
 11ح  5وسايل الشيعه كتاب التجاره ابواب مايكتسب به باب  ۱
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آيه  اطالق داند و يا اينكه براي اثبات حرمت در غير باب قضا به يمداند و آن را خيانت  يمحاكم را حرام كرده و سحت 

چه در باب قضا  مطلقاًلذا رشوه  باشد و ميمصداق سحت  زين كنيم و عرفا هم رشوه در غير باب قضا يمسحت مراجعه 

 و چه در غير باب قضا حرام است. 

 عنواني  هر باوه نسبت به اعطا مال صدق مفهوم رش
نكته ديگري كه در ذيل مفهوم رشوه وجود دارد اين است كه اعطا مال گاهي با عنوان هديه است و گاهي با عنوان  

از قيمت  تر گراني و يا خريدن كااليي به ا معاملهجعاله و گاهي با عنوان اجرت و گاهي نيز اين اعطا به تخفيف دادن در 

بايد گفت وقتي به  سؤالدر جواب اين  ؟شود يمباشد آيا مفهوم لغوي و عرفي رشوه شامل اين موارد هم  يم واقعي آن

ما يعطيه شخص الحاكم و غيره  ليحكم له او يحمله علي «است گونه تعريف شده  ينالغت رشوه  در شود يملغت مراجعه 

شود و همچنين  يمتعريفي كه از رشوه در كتب لغت شده است اطالق دارد و شامل دفع مال به هر عنواني  پس »ما يريد

 كنيم عرف در صدق رشوه عنوان خاصي لحاظ نشده است.    يموقتي به ارتكازات عرفي مراجعه 

 عدم صدق عنوان رشوه در موارد اعطا مال جهت اصل قضاوت 
ي را جهت اصل قضاوت كردن پرداخت مال كي از طرفين و يا اينكه شخص ثالثيمواردي كه طرفين مخاصمه و يا ي

كند البته اين اعطا جايز است يا خير  ينمشود عنوان رشوه صدق  قضاوت ي از طرفينكي كند نه بدين جهت كه به نفع يم

 .كند ينمدر جاي خود بحث شود ولي به هر حال عنوان رشوه صدق 

 ر ماليهصدق مفهوم رشوه در دعاوي غي
نكته بعدي در ذيل بحث لغوي رشوه وجود دارد اين است كه صدق مفهوم رشوه اختصاص به دعاوي ماليه ندارد 

   .كند و ارتكاز عقاليي هم بر اين شمول است يمدر بحث اجراي حدود نيز عنوان صدق  مثالًبلكه در غير دعاوي ماليه 
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